
   
  С Т А Т У Т

       ХЕРОЈСКЕ 549. МОТОРИЗОВАНЕ БРИГАДЕ 

                 «ЦАР ДУШАН СИЛНИ»

                          Београд, 2021. год.



У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (Службени  лист РС, бр.51/09)
на оснивачкој Скупштини одржаној дана 21.11.2020. године у Београду усвојен је:

С Т А Т У Т
Удружење Херојске 549. Моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

           Члан 1

Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ је основано ради 
неговање традиције  на Херојску 549. моторизовану бригаду војске Југославије из 
Призрена, Војне поште 4445 Призрен, ВП 4445/50 Ђаковица; ВП 6899 -55. гранични 
батањон Призрен; ВП 7238-53. гранични батаљон Ђаковица и на све њене припаднике без
обзира на чин полжај и статус који су имали, без намере стицања добити за своје чланове 
или друга лица уз поштовање и спровођење свих закона Републике Србије и овог статута.
Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“ је невладина, 
непрофитна организација, основана на неодређено време, ради остваривања циљева у 
областима:
афирмација 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“, неговање традиције , 
културног, хуманитарног рада, заштита и унапређивања друштвеног и материјалног 
положаја чланова.

       ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА 

                                                                           Члан 2

Циљеви удружења су:
1. Очување историјског наслеђа бораца и њихових афирмација у свим областима јавног и 
друштвеног живота.
2. Доношење и очување позитивних законских решења која се тичу основних питања 
друштвене, економске, здраствене и социјалне заштите бораца.
3. Очување, неговање и афирмација традиције ослободилачких ратова српског народа.
4. Сарадњу са државним органима у области безбедности и територијалног интегритета и 
суверинитета Репулике Србије.
5. Стварање услова за социјалну и материјалну помоћ чланова и заштита права бораца у 
свим областима.
6. Обезбеђење услова у обављању привредних, услужних и других делатности у циљу што
бољег материјалног обезбеђења.
7. Пружање материјалне, финасијске и хуманитарне помоћи.



8. Анимирање државних, друштвених и приватних предузећа, организација, органа и 
субјеката ради обезбеђења додатних видова социјалне подршке борцима у свим 
областима живота и рада.
9. Међународна сарадња са сличним организацијама и удружењима, као и другим 
субјектима на равноправности и солидарности.

 НАЗИВ И СЕДИШТЕ
                                                              Члан 3

Назив Удружења је: Херојска 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“
Удружење има седиште у Београду.
Улица: Церски венац бр. 6/9 ; Општина Чукарица, поштански број 11030
Скраћени назив је: Х. 549. ЦАР ДУШАН СИЛНИ
Удружење своје делатности остварује на територији Републике Србије и дијаспоре.

ЧЛАН УДРУЖЕЊА
                       Члан 4

Чланови Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ могу бити: редовни и 
почасни чланови.

Став (1) РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ:
Редовни чланови су: сви они припадници који су од 1990. год . до 2007. год. били 
припадници 549. моторизоване бригаде Војне поште 4445 Призрен; ВП 4445/50 Ђаковица 
и гранични батаљони: ВП 6899 -55. гранични батањон из Призрена и ВП 7238 -53. 
гранични батаљон из Ђаковице у то спадају: официри, подофицири, војници (активног и 
резервног састава)  цивилна лица и добровољци. За пријем у чланство се попуњава 
„Приступница“која се доставља у  Управном  одбору Удржења Херојска 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Редовни чланови имају право да:
1. Покреће и разматра сва питања везано за остваривање циљева Удружења.
2. Користе помоћ, подршку и услуге Удружења.
3. Учествују у активностима Удружења.
4. Добија информације потребне за остваривање чланских права.
Редован члан дужан је да:
1. Сарађује са другим члановима Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар 
Душан Силни“.
2. Учествује у активностима Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан 
Силни“.



3. Редовно измирује своје финасијске обавезе према Удружењу Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
4. Испуњава све обавезе утврђене Законом, Статутом Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“ и другим општим актима Удружења Херојске 
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
5. Извршава одлуке органа и арбитажне комисије Удржења Херојске 549. моторизоване 
бригаде „Цар Душан Силни“.
6.Чува углед Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.

Став (2) ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ:
2) Почасни чланови су: удружења, појединци, фирме, државне установе, организације 
поштовалаца ослободилачких ратова Србије, а који прихватају Статут Удружења Херојске 
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
За пријем у чланство се попуњава „Приступница“која се доставља у Управном  одбору.
1. Почасни члан може да има почасну чланску карту Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
2. Почасни члан може да добије од Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар 
Душан Силни“: захвалницу, плакету или неко друго признање уз писмену одлуку Управног
одбора Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
3. Почасни члан може да присуствује састанцима (Општинског одбора и Одсека  
Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“) где заседају делегати
Удружења  Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Могу да сугерирају на нека питања у округу, али званичну одлуку доносе делегати Одсека 
или Општинског одбора.
4. Почасни чланови не могу да одлучују на одлуке органа Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
5. Почасни чланови могу да присуствују,  а скупштини Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, била она редовна или варедна, али немају 
право гласа, нити могу да утичу на одлуке у Скупштини Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
6. Почасни чланови не могу да: присуствују на састанцима Управног и Надзорног одбора 
Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“,нити могу да утичу на 
њихове одлуке.
7. Почасни члан губи свој статут почасног члана ако се не придржава одлука, правилника 
као и Статута Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
8. Почасни члан губи свој статут почасног члана ако: вређа, омаловожава, физички напада 
и друге чланове удружења били да су они редовни или почасни чланови Удружења 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
9. Одлуку о удаљењу почасног члана из Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде 
„Цар Душан Силни“доноси Управни одбор Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар 



Душан Силни“ и то када су повређени ставови (4,5,6,7,8 и9) овог члана, као и када почасни
члан не поступа по свим правилницима, одлукама, Статуту, које је донело Удружење 
Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“.
Члан  5.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе  у најкраћем року обештава  
подносиоца  пријаве. Одлука о пријему члана се верификује, а верификује је Скупштина 
Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, на првој наредној 
седници.

                                   ЧЛАНСТВО У  УДРУЖЕЊУ ПРЕСТАЈЕ
                                                                  Члан  6

Иступање по основу сопствене воље из Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“давањем писмене изјаве  о иступању. Брисањем из евиденције  надлежног  
регистарког  органа.
Искључењем, када Управни одбор констатује да члан/ица делује супротно интересима 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, где коначну одлуку о искључењу
доноси Скупштина већином гласова за искључење.
Чланство у удружењу може престати: због дуже неактивности, непоштовањем Статута  и 
других докумената Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, нарушавању 
угледа Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“. Одлуку о искључењу са 
образложењем и поуком о правном леку доставља се препорученом пошиљком. На 
одлуку у року од 15 дана може се поднети жалба. Жалба се подноси Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“која на својој  правној седници, а одлуку о 
искључењу може потврдити, преиначити или уклонити. Одлука Скупштине Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ је коначна.

                                                      ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА
 Члан  7

Евиденција чланства се води у писаном и електронском облику.
Поступак учлањења и престанак чланства  по било ком основу, вођење евиденције 
чланства и издавања чланских карата уређују се посебним правилником.

    ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНСТВА

                                                       Члан  8

Само редовни чланови Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“преко 
својих делегата или органа имају право да: 



1. Равноправно са другим члановима учествују  у остваривању програмских циљева.
2. Учествују у одлучивању на Скупштини Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде. 
„Цар Душан Силни“.
3. Бирају и буду бирани у органе Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
4. Буду благовремено и потпуно информисани о раду и активностима Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Редовни чланови Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ имају обавезу 
да:
1. Активно доприносе остваривању циљева Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар 
Душан Силни“.
2. У складу са интересовањем учествују у активностима Херојске 549. моторизоване 
бригаде. „Цар Душан Силни“.
3. Поштују Статут и све одлуке органа Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“.

УНУТРАШЊА   ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан  9

Органи Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“су : председник, 
Скупштина, Управни и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник  Херојске 
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“може да има: 
генералног секретара, потпредседнике удружења, највише три (3), пи-ар менаџера, 
економисту.
Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“може да има 
одређене секторе и одборе као што су: финасијски сектор, логистички сектор, оператвни 
сектор, лекарски одбор и дисциплинску комисију.
Њих препоручије председник Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, а 
о њиховом ангажовању доноси одлуку Управни одбор Херојске 549. моторизоване 
бригаде. „Цар Душан Силни“ Правилником.

                                                               СКУПШТИНА

Члан  10

Највиши орган Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ је Скупштина.
Скупштину чине редовни чланови Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“. 
Скупштину преставаљају: делегати друштва по функцији и изборни делегати Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“. 



Делегати Скупштине  по функцији су: председник Херојске 549. моторизоване бригаде 
„Цар Душан Силни“, чланови Управног и Надзорног одбора.
Изборни делегати Скупштине су делегати по принципу: један делегат представља 10. 
чланова из свог Општинског одбора.
Један делегат може да представља: и свој одсек који, мора да броји од три (3) до пет (5) 
редовних чланова у свом одсеку. 
Верификацију на Скупштини предлаже Управни одбор Херојске 549. моторизоване 
бригаде. „Цар Душан Силни“. 
Скупштина може бити изборна, редовна  и ванредна.
Изборна и редовна Скупштина Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан 
Силни“одржава се сваке четврте године и сазива је председник Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ на основу одлуке Управног одбора Херојске 
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног 
одбора, Надзорног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине делегата 
Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику  и у њој се 
наводе питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива председник Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу 
дневно реда, и то најкасније у року од 30 дана пре њеног одржавања.
Скупштином председава председник Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“. Уколико се не закаже ванредна седница Скупштине у назначеном року, 
Скупштина сазива орган који је захтевао њено одржавање. Мандат делегата Скупштине 
траје четри (4) године, са правом поновог избора.

НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ

Члан 11

                                       
1. Доноси план и програм рада.
2. Усваја Статут Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“и његове 
евентуалне измене и допуне.
3. Разматра и усваја извештај о раду Управног одбора, а који подноси председник 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“. 
4. Разматра и усваја извештај Надзорног одбора  и финасијски извештај.
5. Усваја планове и програме рада.
6. Бира и разрешава чланове Управног одбора на предлог председника Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“. 
7. Бира и разрешава председника Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“.



8. Бира и разрешава чланове Надзорног одбора Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар
Душан Силни“.
9. Верификује одлуку Управног одбора о пријему чланова Херојске 549. моторизоване 
бригаде „Цар Душан Силни“. 
10. Доноси одлуку о престанку рада Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“.
11.  Донаси коначну одлуку по питању жалби, дисциплинских поступака, искључења и 
других статусних питања из своје надлежности.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, плус 
један члан. Скупшина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и председнику рада 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“неопходна је двотрећинска 
већина гласова присутних чланова.

                                                                    УПРАВНИ ОДБОР

     Члан 12

Управни одбор Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, највиши је орган 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“између две Скупштине који се 
стара о спровођењу циљева Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ који 
су утврђени овим Статутом.
Између две Скупштине Управни одбор може вршити промене у свом саставу до једне 
трећине, а исти даје на верификацију и усвајање на првој Народној скупштини Херојске 
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“. Управни одбор сачињава пет (5) чланова 
и то:
председник Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“са још четри (4) 
члана.

Мандат чланова Управног одбора траје четри (4) године, са правом реизбора.

НАДЛЕЖНОСТ УПРАВНОГ ОДБОРА                                                           

                                                Члан 13

Надлежност управног одбора:
1) Планира и организује активности из домена програмских циљева и задатака.
2) Спроводи и релизује Скупштинске одлуке.
3) Доноси одлуке ради остваривања циљева Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар 
Душан Силни“. 
4) Доноси унутрашње акте (правилнике, пословнике и др) од значаја за рад Херојске 549. 



моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“. 
5 ) Одлучује о пријему других организација или удружења, уз верификовање председника
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
6) На предлог председника Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ 
доноси финасијске одлуке о трошењу средстава.
7) Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Статута 
-Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, Закону о 
Удружењима и по потреби одређује посебног заступника Херојске 549. моторизоване 
бригаде „Цар Душан Силни“за тај поступак.
8) Утврђује предлоге Статута, као и његове измене и допуне, сопственом иницијативом  
или на предлог већине Управног одбора  удружење Херојске 549. моторизоване бригаде 
„Цар Душан Силни“и припрема предлог измена и допуна  који подоноси Скупштина на 
усвјање.
9) Доноси план и програм рада.
10) Одлучује о оснивању одбора на територији Репулике Србије (општинских одбора и 
одсека), као  и канцеларија у иностранству.
11) Одлучује о региструовању додатних привредних и других делатности  у циљу 
остваривања програмских циљева Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“.
12) Одлучује о формирању клубова, фондова, фондација  и стручних ресорних одбора и 
тела у оквиру Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
13) Одлучује о пријему лица  у стални радни однос  или по уговору о привременим 
пословима у Херојској 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
14) На предлог председника или других органа Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар 
Душан Силни“суспендује чланове/ице које делују супротно интересима Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, о чему коначну одлуку доноси Скупштина .
15) Разматра питања жалби  и дисциплинског поступка и остала питања од значаја за рад 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
16) Одлучије о другим питањима за која нису, Законом или овим Статутом, овлашћени 
други органи Херојске 549. мтбр. „Цар Душан Силни“.
17) Одлучије о додељивању новчаних износа (награда или помоћи) за редовне чалнове 
Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“, на захтев председника  
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
18) На захтев председника Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“одлучује о додели нематеријалних срестава који су донирани удружењу Херојске 
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
                                                                          Члан 14

Управни одбор одржава своје седнице  једном у три месеца, а по потреби и чешће.
Седнице Управног одбора заказујуе и њима председава председник  Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“а у случају његове спречености лице кога он 



овласти писменим овлашћењем.
Седнице Управни одбор могу се одржавати и електронским путем, на захтев преседника 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.

                                                                        Члан 15

Органи Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“доносе одлуке на 
седницама којима присуствују већина чланова.
Одлука је донета ако се за предлог одлуке изјасни већина чланова.
Органи Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“одлуке доносе јавним 
гласањем.

                                                             ЗАСТУПНИК УДРУЖЕЊА

                                                                           Члан 16

Херојску 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“заступа и представља као 
овлашћено лице:
Законски заступник – председник  Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“.
Мандат председника Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ траје (4) 
године, с правом поновог избора.                                 

                                                                          Члан 17

Председник Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“: 
1) Води утврђену политику  Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, 
извршава одлуке  Скупштине  Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“и  
представља Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ у  земљи и 
иностранству.
2 )Заступа интересе Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“у односима 
са другим организацијама, удружењима, покретима, привредним лицима и државним 
органима.
3) Сазива и председава седницама Скупштине и Управног одбора Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
4) Усмерава, руководи и координира рад органа и тела Херојске 549. моторизоване 
бригаде „Цар Душан Силни“и рад чланова.
5) Предлаже Скупштини кандидате за чланове  Управног одбора Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
6) Даје пуномоћ за заступање Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“пред судом  или другим органима.
7 )Одређује лица које је одговорно за финасијско пословање, подношења извештаја, 



књиговоство и друге административно-техничке послове.
8) Стара се о обезбеђењу и одлучује о ангажовању финасијских и материјалних срестава 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
9) Предлаже Управном одбору Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
сунспезију чланова/ца Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ у хитним 
случајевима, када су повређене одредбе Статута или других докумената Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
10) По потреби врши и друга права и дужности од интереса за остваривање циљева 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ у складу са Статутом, пратећим 
документима Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“и позитивним 
законским прописима.
11) Председник Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ је самосталан у 
свом раду.
За свој рад председник Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“одговара 
Скупштини  Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
12) Председник може да ангажује за потребе Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар 
Душан Силни“
и стручан лица из области: економије, финасија и друга, који ће својим ангажовањем  
побољшати и унапредити рад УдружењаХ еројске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан
Силни“.

НАДЗОРНИ ОДБОР

                                                                          Члан 18

Скупштина Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ бира Надзорни одбор
од три (3) члана, који из свог састава бирају председника Надзорног одбора.
Надзорни одбор Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“се састаје 
једном у шест месеци, а по потреби и чешће.
Надзорни одбор прати и контролише материјално и финасијско пословање Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“и његову усклађњеност са важећим 
прописима.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четри (4) године са правом поновог избора.
За свој рад Надзорни одбор одговорни су Скупштини Херојске 549. моторизоване бригаде 
„Цар Душан Силни“.
                                                                          Члан 19

Рад Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ је јавни.
О редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ непосредно или путем саопштења за јавност 
или другим примерима стара се Управни одбор Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар
Душан Силни“.



Годишњи финасијски извештај и извештај о активностима Херојске 549. моторизоване 
бригаде „Цар Душан Силни“ у претходном периоду подноси се делегатима чланицама 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ на годишњој  седници 
Скупштине.
 

                                                       Члан 20

Ради остваривања својих циљева Херојска 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“
успоставља контакте и сарађује са другим удружењима, покретима, савезима, 
организацијама привредним субјектима и другим лицима у земљи и иностранству.
Херојска 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ може приступити међународним
организацијама о чему одлуку доноси Управни одбор Херојске 549. моторизоване 
бригаде „Цар Душан Силни“.

                                                                  ДЕЛЕГАТИ 

                                                                   Члан 21

1) Делагати су редовни чланови удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар 
Душан Силни“.
2) Делегати представљају свој (Општински одбор или одесек) на Скупштини Удружења 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Представник делегата може бити само једно лице, којег је изабрала већина (на Окружном
одбору или Одсеку).
3) Делегати у свом( Општинском одбору или Одсеку ) могу имати: председника делегата  
и заменика делегата. Они морају бити редвни чланови удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“и да испуњавају све обавезе из члана: 4. став. 1 
овог Статута Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
4) Делегати учествују у раду Скупштине Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде 
„Цар Душан Силни“.
5) Делегати својим гласом учествују у раду Скупштине: бирају нове представнике у 
Управном, Надзорном одбору, као и друге преставнике које је изабрало Удружење 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
6) Делегат на Скупшину удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“може послати и свог заменика, који ће доносити одлуке испрд свог (Општинског 
одбора или Одсека) али мора имати писмено одобрење да он мења и заступа тог 
делегата. Заменик делегата може да буде само редовни члан Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде. Цар Душан Силни.
7) Један делегат представља: десет својих чланова из Општинског одбора.
8) Један делегат представља свој Одсек који броји: од три ( 3) до пет (5) редовних чланова 
удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.



9) Број делегата у Општинском одобру се повећава на принципу: сваки следећих  десет 
чланова у Општинском одбору има једног делегата.

                                 ПРЕСТАНАК РАДА ДЕЛЕГАТА       

                                                             Члан 22

Делегати губе статут делегата:
1) Када не измире редовну чланарину за ту годину у Удружењу Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, најкасније до почетка месеца следеће године.
2) Када више немају у свом Одсеку најмање три (3) до пет (5) редовних чланова Удружења
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ и да су исти исплатли чланарину 
за ту годину Удружењу Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
3 ) Када више немају у свом Општиском одбору најмање десет (10) редовних чланова 
удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ и да су исти исплатли 
чланарину за ту годину Удружењу Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“.
4 ) Када је против представника делегата покренут дисциплински поступак од стране 
Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“.
5 ) Када делегати не поступају по Статуту и свим правилницима које донело удружење 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Крајну одлуку о престанку рада Делегата доноси Управни одбор Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“,а верификује Скупштина на првој седници као 
и по Статуту Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“.

                                                        ОПШТИНСКИ  ОДБОРИ

                                                                    Члан 23

Општински одбори се формирају на територији целе  Републике Србије у својим 
надлежним општинама, а у циљу развијања, побошања и прикупљања чланова Удружења
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
1) Општински одбор имао свог делегате који заступају свој Општински одбор на 
Скупштини Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
2) Општински одбор одржава своје седнице  једном у години дана, а по потреби и чешће.
2) Седнице Оштинских  одбора заказујуе и њима председава њихов изабрани делегат.
3) Да би један Општински одбор имао  право на своје чланство у Удружењу Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“и своје представнике, морају да испуњавају  
следеће критеријуме:



став: 1. Да Општински одбор има најмање десет (10 ) редовних чланова Удружења 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ у свом одбору и да су сви из те 
опшине као и да су  сви измирили чланарине према Удружењу Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“за ту годину.
став: 2. Ако Општински одбор има више од 10 редовних чланова Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ онда на сваког десетог  (10) члана добијају 
једног делегата.
4 ) Када у једном Општинском одбору има више делегата онда се бира председник  
делегата. Њега бирају сви редовни чланови Општинског одбора на изборној Супштини тог 
Општинског одбора  и то: у већином гласова а гласање је јавно.
Председник делегата у том Општинском одбору заказује састанке и седнице у том Одбору
и предводи свој Општински одбор.
5 ) Општински одбор може да има и своје  канцеларије на тертиторији своје надлежности 
уколико то могућности дозвољавају.
6 ) Општински одбор ради по: Статуту, правилницима и одлукама које је донело 
Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
7 ) Општински одбор може да аплицира за новчана средства  у виду помоћи или пројеката
од Општинских органа који су на њиховој територији.
8) Општински одбор може да има и деловодни печат за завођење  документације у 
Општинском одбору.
9)  Општински одбор може да врши помоћ: у храни, лековима, гардероби као и новчану уз
одобрење Управног одбора Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“, за све редовне чланове удружења који се налазе на њиховој територији, а коме је
то непходно уз сгласност Управног одбора Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде
„Цар Душан Силни“.
10) Општински одбор може да ради и на пружању помоћи својим редовним члановима у 
изградњи кућа и станова, као и да помажу у адаптацији простора у ком живе редовни 
чланови Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, а којима  је 
то неопходно и то ако је Општински одбор у могућности да то уради. На све то је потребна
је писмена сагласност Управног одбора Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде 
„Цар Душан Силни“.

                                         ПРЕСТАНАК СА РАДОМ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА

                                                                           Члан 24

Општински одбори престају са радом када:
1 ) Када не измире редовну чланарину за ту годину Идружењу Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, најкасније до почетка месеца следеће године.
2 ) Када више немају у својим Општинским одборима најмање десет редовних чланова и 
да су исти исплатли чланарину за ту годину Удружењу Херојске 549. моторизоване 



бригаде. „Цар Душан Силни“.
3 ) Када је против преставника Општинског одбора (делегата)  покренут дисциплински 
поступак од стране Дисциплинске комисије Удружења Херојске 549. моторизоване 
бригаде „Цар Душан Силни“.
4) Када представници Општинког одбора не поступају по Статуту и свим правилницима 
које донело Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Крајну одлуку о престанку рада Општинског одбора  доноси Управни одбор Удружења 
Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“а верификује Скупштина на првој
седници Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.

                                                            ОДСЕК УДРУЖЕЊА

                                                                       Члан 25

Одсек  удружења се формирају на територији целе  Републике Србије по месту 
пребивалишта реовних чланова Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар 
Душан Силни“, а у циљу развијања, побошања и прикуљања чланова Удружења Херојске 
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
1) Одсек удружења имао свог делегата  који заступа свој одсек на Скупштини Удружења 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
2) Одсек одржава своје седнице  једном у години дана, а по потреби и чешће.
3) Седнице одсека заказујуе и њима председава њихов изабрани преседавајући делегат.
4) Да би један одсек имао  право на своје чланство у Удружење Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“и свог представника, мора да испуња следеће 
критеријуме:
Да одсек  има најмање три (3 ) до пет (5) редовних чланова Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ у свом одсеку, који су из тог места и да су сви 
измирили чланарине према Удружењу Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“за ту годину.
Са тим бројем људи у свом одсеку аутоматски стичу право на једног делегата, који ће их 
представљати и заступати.
5) Председник делегата у том одсеку заказује састанке и седнице у том одсеку и предводи
свој одсек.
6) Одсек може да има и своје  канцеларије, на тертиторији своје надлежности  уколико то 
могућности дозвољавају.
7) Одсек ради по: Статуту, правилницима и одлукама које је донело Удружење Херојске 
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
8) Одсек може  да аплицирају за новчана средства у виду помоћи или пројеката од 
општинских органа који су на њиховој територији.
9) Одсек може да има и деловодни печат за завођење документације у одсеку удружења.



10)  Одсек може да врши помоћ: у храни, лековима, гардероби, као и новцу уз одобрење 
Управног одбора Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, за 
све редовне чланове удружења који се налазе на њиховој територији а коме је то 
непходно уз сгласност Управног одбора Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде 
„Цар Душан Силни“.
11) Одсек може да ради и на пружању помоћи својим редовним члановима, у изградњи 
кућа и станова, као и да помажу у адаптацији простора у ком живе редовни чланови 
Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, а којима  је то 
неопходно и то ако је одсек у могућности да уради. За све то је потребна је писмена 
сагласност Управног одбора Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“.

                                                   ПРЕСТАНАК СА РАДОМ ОДСЕКА 

                                                                   Члан 26

Одсек престају са радом када:
1 ) Када не измире редовну чланарину за ту годину Удружењу Херојске 549. моторизоване
бригаде „Цар Душан Силни“, најкасније до почетка месеца следеће године.
2 ) Када више немају у својим одсеку најмање три (3) редовна члана и да су исти исплатли 
чланарину за ту годину Удружењу Херојске 549. моторизоване бригаде. „Цар Душан 
Силни“.
3 ) Када је против преставника одсека  (делегата)  покренут дисциплински поступак од 
стране Дисциплинске комисије Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар 
Душан Силни“.
4) Када представник  одсека не поступа по Статуту и свим правилницима које је донело 
Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Крајну одлуку о престанку рада Одсека доноси Управни одбор Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, а верификује Скупштина на првој седници 
Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.

ГРБ УДРУЖЕЊА ХЕРОЈСКЕ 549. МТРБ „ЦАР ДУШАН СИЛНИ“

                                                                   Члан 27

Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ има своје грб:
Грб Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ је округлог 
облика, пречника 100 мм. У знаку као целини на државној застави Републике Србије као 
подлози, доминира лик Цара  Душана Силног, симбол Србије на врхунцу своје моћи. Цар 
Душан Силни одише узвишеношћу, одважношћу, мудрошћу, снагом и поносом, тежњом 
за самобитношћу, останком и опстанком на родној груди. Симболизује повезаност са 



светлом прошлошћу Србије и Херојском 549. моторизоване бригаде Народ  царског града 
Призрена нашу бригаду  називао је „Бригада Цар Душан Силни“. На средини грба у плавој 
боји се налазе два крина, хералдичким симболом државе. Државна застава је симбол 
Републике Србије која је бранила и за коју се борила Херојска 549. моторизоване бригаде 
а која се налази у средини грба. Централни део до знака обавијен  је кружницом црне 
боје која је троструко позлаћена. Са унутрашње стране златним венцем, са спољне стране 
златном линијом а између њих из црног поља (из тамне ноћне тмине ) израња златним 
словина исписано на горњем делу кружнице Херојска 549. моторизована бригада, а на 
доњем делу Цар Душан Силни. Између натписа са леве стране налази се ловоров венац 
симбол- знак и знамење победе, а са десне стране храстов венац, симбол снаге којима се 
достиже до самих извора српских бића и српске традиције.

                 АМБЛЕМ УДРУЖЕЊА ХЕРОЈСКЕ 549. МОТОРИЗОВАНЕ БРИГАДЕ

                                                          „ЦАР ДУШАН СИЛНИ“

                                                                       Члан 28

Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ има своје амблем :
1) Амблем  Удружења Херојске 549. мтбр. „Цар Душан Силни“је округлог облика, црне 
боје, пречника од 100 мм до 110 ммм. У средини амблема је државна застава Републике 
Србије на којој  доминира лик цара Душана Силног. Централни део амблема обавијен  је 
кружницом црне боје која је тросруко позлаћена. Са унутрашње стране златним венцем, 
са спољне стране златном линијом, а између њих из црног поља златним словина 
исписано на горњем делу кружнице Херојска 549. моторизована бригада, а на доњем 
делу “ Цар Душан Силни“. Између натписа са леве стране амблема налази се ловоров 
венац симбол- знак и знамење победе,а  са десне стране амблема  храстов венац симбол 
снаге којима се достиже до самих извора српских бића и српске традиције. У крајњем 
дољњем делу амблема златним словима исписано је „Нема назад иза је Србија“.
2) Амблем  има право да носе: официри, подофицири, војници (активног и резервног 
састава) и добровољци који су били у: 549. моторизованој бригади Војне поште 4445 
Призрен, Војне поште 4445/50 Ђаковица  и граничари 55. и 53. граничног батаљона и то у 
периоду од: 23. марта 1999. год до 26. јуна 1999. године на територији Косова и Метохије.

                                           

                                       



                                            СЛОГАН „НЕМА НАЗАД ИЗА ЈЕ СРБИЈА“

                                                                          Члан 29

Слоган „Нема назад иза је Србија“припада  549. моторизованој бригади Војске Југославије
из Призрена. Слоган је настао 1999. год. у борбеним дејствима између припадника 549. 
моторизоване бригаде из Призрена  и албанских терориста на југословенско-албанској 
граници на планини Паштрик. У Бици на Паштрику која је трајала од 26. маја до 14. јуна 
1999. године један од најгорих момената је био 31. мај 1999. године у јутарњим сатима 
велики број терориста на једном делу планине Паштрик извршио је силовит напад на 
наше припаднике бригаде, тачније на правцу где је одбрану границе држао водник 
Бошевски са својим војницима.водник Бошевски је тога момента проценио да је најбоље 
да се извуче са тога положаја и оде на резервни положај, преко мотороле је од команде 
тражио одобрење када се у везу укључио комадант 549. моторизоване бригаде тадашњи 
пуковник Божидар Делић, са друге стране мотороле водник Бошевски је чуо речи свога 
комаданта бригаде: „Бошевски, нема назад ,иза је Србија!!!!“ Водник Бошевски се није 
повукао са положаја заједно је са војницима пружио отпор, а терористи нису успели да 
пробију линију бригаде ни да уђу у Србију. Ово треба свима нама да буде слоган како 
бригада није попустила у најгорим тренуцима, иако се бранила своја држава од 
непријатеља. Због тога као живи сведоци овоих догађаја, остављамо Удружење Херојске 
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ и свим млађим генерацијама које ће доћи
после нас,  да чувају своју земњу Србију и да их не дај боже опет неко нападне нека им у 
глави одзвања слоган хероја са Паштрика: „Нема назад иза је Србија! “

                              НАЧИНИ СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА
                                                   И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТАВА

                                                                       Члан 30

Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ прибављаће средства 
из буџета Републике Србије, буџета покрајинских, градских и општинских управа,  
чланарине, добровољних прилога, донација и поклона правних и физичких лица (у новцу 
или нематеријалним стварима) поклона, завештања и легата, сопственим привредним 
активностима у складу са законом, и путем финасијских субвенција, оставина, камата на 
улоге, као и закупнине, дивиденде и на други законом дозвољен начин.                                   

                                                              Члан 31



Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“се ради прибављања 
средстава за остваривање програмских циљева може регистровати и за обављање 
привредних делатности.
Одлуку о врсти делатности којом ће се бавити Удружење Херојске 549. моторизоване 
бригаде „Цар Душан Силни“доноси Управни одбор.
Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“може почети са 
непосредним обављањем ове делатности тек након извршног уписа у Регистар 
привредних субјеката.
Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за 
остваривање  циљева Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ укључујући
и трошкове редовног рада удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“и сопствено учешће у финасирању одређених пројеката.

                                                                     Члан 32

Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“може, сагласно члану 
37 Закона о удружењима, да обавља и делатност којом стиче добит, а којим се остварују 
циљеви и задаци утврђени Статутом: 
 47.91 –Трговина на мало посредством поште или преко интернета.

1) Превасходно продаја издања, публикација које издаје – штампа удружење, као и 
других књига-публикација сарадника, чланова и других партнерских организација у 
складу са Законом. 
2) Продаја амблема, мајица, тренерки, дуксева, сувенира, застава, споменица, значки и 
других предмета са истакнутим ознакама 549. моторизоване бригаде из Призрена, као и 
са ознакама Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ у складуса Законом. 
3) Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског 
програма (производња кинематографских дела, телевизијскогпрограма, телевизијских 
серија, документарних филмова и телевизијских реклама). Који су везани за 549. 
моторизовану бригаду из Призрена  као и за Удружење Херојске 549. моторизоване 
бригаде „Цар Душан Силни“.
4) Организовање трибина, састанака (огранизација промоција и/или вођење послова 
приликом одржавања конгреса, конференција и састанака) организовање догађаја и 
опремање простора у којима се они одржавају. Делатност музеја, галерија и збирки (рад 
научно-техничких, историјских и осталих специјализованих музеја, заштита покретних 
културних добара). Непосредно обављање ових делатности Удружење Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“може отпочети након уписа делатности у 
Регистар привредних сујеката.

                                                           



                                                        ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

                                                                            Члан 33

Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ додељиваће следећа 
признања и награде :
Редовним члановима Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“:
1) Споменицу за личну допринос у ангажовању борбене традиције 549. моторизоване 
бригаде из Призрена, и за остале чланове  из члана 1. овог статута, и то у периоду од 1990.
до 2007. године.
2) Споменицу (медаљу- орден), за извршавње борбених задатака на територији Косова и 
Метохије током 1998-1999. год.
Ова споменицу (медаља-орден) ће се уручивати, припаницима 549. моторизоване 
бригаде из Призрена, који су били ангажовани на територији Косова и Метохије у 
борбеним дејствима, током 1998-1999. год. у то спадају:
Војна пошта 4445 Призрен ,ВП 4445/50 Ђаковица; ВП 6899 -55. гранични батањон 
Призрен; ВП 7238 -53. гранични батаљонЂаковица, а који су редовни чланови Удружења 
Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Постхумну споменицу за родбини погинулим припадницима Херојске 549. 
моторизоване бригаде. „Цар Душан Силни“.
1) Постхумна споменица (плакета), ова споменица ће се додељивати породицама 
погинулиг бораца, припадника  549. моторизоване бригаде из Призрена, настрадали у  
периоду од 1990 до 1999. године.
Споменицу за рањавање припадника Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан 
Силни“ у борбеним дејствима.
1) Споменица (плакета) за рањене припаднике 549. моторизоване бригаде из Призрена.
Ова плакета ће се додељивати редовним члановима Удружење Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ који су били рањени на територији Косова и 
Метохије као припадници 549. моторизоване бригаде из Прирена у периду од 1998. 
године до 1999. године.
Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“редовним члановима 
ће додељивати: значке, плакете, споменице, медаље, као и пехаре и медаље, захвалнице 
за спортске активности које ће организовати или је организовало Удружење Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ може уручивати и 
друге награде, које ће Правилником  одобрити Управни одбор Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, а који ће се односити и на почасне чланове 
удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.



                                                                ДАНИ И КРСНА СЛАВА

                                                                          Члан 34

Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ ће обележавати и 
славити:

1) Крсна слава Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ и слава
бригаде је Арађеловдан.
2) Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ ће обележавати 17.
јул, то је и званичан Дан 549. моторизоване бригаде.
3) Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ ће обележавати  и 
16. јун, то је датум када је 549.моторизоване бригаде. из Призрена (16. јуна1999. год.)о 
дликована орденом Народног хероја.

                                                     ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКА КАРТА
                                                                           Члан 35

Чланарина:
 1.Чланарина за редовне чланове се наплаћује на годишњем нивоу, и то почетком године 
или приликом учлањивања члана у Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар 
Душан Силни“.
2. Износ чланарине за текућу годину донеће Управни одбор правилником.
3.Чланарине могу да буду и ослобођени поједини редовни чланови удружења који 
доставе писмени путем захтев Управном одбору Удружења Херојске 549. моторизоване 
бригаде „Цар Душан Силни“ разлог за неплаћање чланарине. Коначну одлуку донеће 
Управни одбор на првом заседању.
4. Управни одбор може да донесе и Правилник, по којем ће поједине чланове удружења 
ослободити чланарине, где ће бити наведени разлози за неплаћање чланарине. 
Чланска Карта:
Чланску карту ће добијати сви чланови удружења: од редовних до почасних.
Чланска карта може да буде: папирна, пластифицирана, пластична.
На њој ће се налазити основи подаци о члану.
На предњем делу чланске карте налазиће се:
Назив - Чланска карта; Број чланске карте; Име и презиме носиоца чланске карте; 
Пребивалиште; Датум учлањења.
На предњој страни може да се налази и грб удружења Херојске 549. моторизоване 
бригаде „Цар Душан Силни“, ако дозвољава место.
На задњој страни чланске карте биће исписано Херојска 549. моторизоване бригаде „Цар 
Душан Силни“.



                                                                      ПРЕСТАНАК РАДА

                                                                           Члан 36

Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ престаје са радом 
одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења Херојске 
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“, као и у другим случајевима предвиђеним
законом.

                                ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА 

                                                                   Члан 37

У случају престанка рада  Скупштина ће донети одлуку коме се имовина и средства 
преносе у складу са законом.

      СИМБОЛИ Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“

                                                                    Члан 38

Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ има: грб, амблем, 
заставу, печат и штамбиљ, као и свој дан и крсну славу.
Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ има печат округлог 
облика 4.0 цм у чијем седишту се налази амблем Херојске 549. моторизоване бригаде 
„Цар Душан Силни“, приказ контура лика Цара Душана Силног уз кружницу која одређује 
спољни руб ћириличним писмом је исписано Херојска 549. моторизоване бригаде „Цар 
Душан Силни“, а испод контуре Цар Душан Силни писаће Београд.

                                                             ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

                                                                          Члан 39

Овим Статутом се утврђена основна начела организовања и деловања Удружења Херојске
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Начин рада органа и друга питања која нису утврђена овим Статутом, могу се регулисати 
посебним одлукама, правилницима и пословницима о раду органа Удружења Херојске 
549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.

                                                                       Члан 40

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати 
одредбе Закона о удружењима.    



                                                                         Члан 41

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини Удружења Херојске 549. 
моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.

   У Београду,                                                                                    Председавајући Скупштине

24.02.2021.године                                                                                         Васа Делић
                                                                                                         _____________________________




